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különállása külön céljaiknak megfele-
lőleg biztosítassék. Ugyancsak mind-
három mellett kényelmes és egészsé-
ges s minden tekintetben megfelelő 
internátus is van. 

(A magyar tanszéknek Lancasterben 
való felállításánál éppen az a szem-
pont volt a döntő, hogy az oda került 
magyar tanulóifjak gimnáziális kép-
zésüktől kezdve a college-on át teo-
lógiai tanulmányaikat is egyazon 
intézet falai között fejezhessék be. 
Mert a főcél mégis csak az volt, 
hogy a magyar református gyüleke-
zetek számára olyan lelkészek kép-
zéséről történjék gondoskodás, akik 
egyrészt az amerikai viszonyok és 
élet teljes ismeretével rendelkeznek, 
másrészt magyar műveltséggel is bír-
nak és ezáltal betölthetik nemes hiva-
tásukat a vallásos és nemzeti pász-
torkodás mezején. 

A magyar tanszék első tanára 
Tóth Sándor, volt clevelandi ref. 
lelkész lett. Az iskolacsoport a klasz-
szikus nevelés szolgálatában áll, de 
végső célja lelkészképzés. Mindhárom 
tagozata a református egyházzal van 
ugyan összeköttetésben, de mégsem 
felekezeti a két alsó sem s tanulói és 
tanárai között más vallásúak is van-
nak. Akik a college-ot elvégzik, bár-
mely egyetemre, bármilyen pályára 
képesítő bizonyítványt kapnak. 

A magyar oktatás célja nemcsak 
az, hogy az amerikai életre előké-
szítse a magyar ifjúságot, hanem az, 
hagy elősegítse a magyar értelmiség-
nek az amerikai életben való elhelyez-
kedését és térfoglalását. Mindhárom 
intézetben van magyar oktatás, úgy-
hogy a magyar ifjak végzik az illető 
iskola rendes tanfolyamát angol nyel-
ven, de ugyanakkor a magyar tan-
szék útján megkapják annak a neve-
lésnek alapvonásait is, melyet Ma-
gyarországon adnak hasonló fokú 
iskolák. A magyar tantárgyak éppen 
olyan rendes tárgyak, mint a többiek 
és a teológiám beiratkozott magyar 
anyanyelvű hallgatókra kötelezőek. A 
magyar tantárgyak elvégzése nélkül 
magyar református lelkészi állást 
senki nem nyerhet, aki Amerikában 
végezte tanulmányait. Hogy pedig a 
magyar tanfolyamot elvégezhesse, tö-
kéletesen kell tudnia, vagy meg kell 
tanulnia magyarul. Ha nem eléggé 
beszéli a magyar nyelvet, előzőleg 
két évet kell tisztán a magyar nyelv 
tanulásával eltöltenie. 

De a magyar nyelvi tanszék koránt-
sem szolgálja csak a lelkészképzés ér-

dekeit. Sőt a tanszék munkájának 
nagyobbik része a világi oktatás szol-
gálatában áll. Kitűnik ez a magyar 
tanszék tantárgyainak sorozatából; 
szerepel abban helyesírás, magyar 
nyelvtan, szónoklattan, költészettan, 
irodalom, művelődéstörténelem, a ma-
gyar nemzet története, az amerikai 
magyarság története, Magyarország' 
földrajza stb. A lelkészi pályára ké-
szülők számára külön magyar nyelvű 
kollégiumok vannak. 

Az első év végén 20 volt az intézet 
magyar tanulóinak száma, akik 
két egyesületben tömörültek a 
magyar faji érzés áppolása végett.. 
Az egyik a Széchenyi-Társaság, 
melynek minden magyar diák tagja 
s afféle önképzőköri tevékeny-
séget fejt ki s kebelében létesült 
egy énekkar, a magyar dal ápolá-
sára. A lelkészi pályára készülők pe-
dig ezenkívül tagjai a Bethlen Gá-
bor Körnek, mely kéthetenkénti ülé-
sein gyakorlati képzéssel akar segít-
ségére sietni tagjainak. Megünnepel-
ték március 15-ét és október 6-át. 
Minden második héten a magyar ta-
nár lakásán látja vendégül a magyar 
diákokat. Rendeztek Jókai, Madách 
és Petőfi emlékünnepélyeket. Meg-
valósították a legáció intézményét. 
Ezenkívül sok mindent terveznek. 
Magyar alapot akarnak létesíteni 
szegénysorsú magyar diákok támoga-
tására. Olvasószobájukban minél több 
magyarországi lapot és folyóiratot 
szeretnének összegyüjteni az óhazával 
való lelki kapcsolat fenntartására. 

Mindez egy kis magyar romantika 
Amerika előretörő prózaiságában. 
Elgurult könnycseppje a magyar 
anyának, egy sóhajtásfoszlány a ma-
gyar bánat éjszakájából. 

Szabó Zsigmond. 

Eötvös „Gondolatai" és a német 
megújhodás. A lelki újjáépítést 
szolgáló német munkák sorában 
nemrég érdekes könyv jelent meg. 
A nagy negyedrétalakú, ötszáz la-
pos, képes díszmű egybeállítója, 
Pank Oszkár lipcsei lelkész, aki i f jú 
korában hosszabb időt töltött Ma-
gyarországon is. Herz und Hand 
fürs Vaterland című szép művében 
Tacitustól Ludendorffig mindazo-
kat az irodalmi és közéleti kiváló-
ságokat megszólaltatja, akiknek 
gondolatkincsét honfitársai otthon-
kultúszának, önbizalmának, vagy ál-
talában lelki derékségének javára 
kamatoztathatónak véli. Nem hiá-
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nyoznak az antológiaszerű könyv-
ből a magyar vonatkozások sem, 
melyek bizonyára a szerző nálunk 
nyert szellemi indítékaira vihetők 
vissza. Még ha a magyarországi szár-
mazású Lenau és Müller-Gutten-
brunn sorait, sőt a Korner Zrinyi-
jéből való idézeteket nem számítjuk 
is ide, a Tisza István gróf műveiből 
vett részletbeiktatása kétségtelenül 
a jelzett módon értelmezhető. Kelle-
mesen lepi meg továbbá az olvasót 
a hazaszeretet ápolását célzó versek 
és aforizmák között báró Eötvös Jó-
zsef két „gondolat"-ának fölvétele. 
Az egyik általánosabb érdekű, s ere-
deti magyar szövegében így hang-
zik: „Lehet-e életünkben két nőt va-
lóban szeretni, nem tudom; két ha-
zát bizonyosan nem." A másikat a 
közéleti önzetlenség nagy apostola 
ily alakban hagyta ránk: „Ki a ha-
zának szolgálni akar, annak egy 
percig sem szabad elfelednie, hogy 
szolga, s csak akkor felel meg hiva-
tásának, ha kizárólag eszköznek te-
kinti magát. Ki ezen önmegtaga-
dásra erőt nem érez magában, s a 
közjón kívül mást — hacsak szemé-
lyes dicsőségét is — tartja szemei 
előtt, jobban cselekszik, ha a köz-
ügyektől távol, vagy legalább alá-
rendelt helyzetben tartja magát." 

Mostani lesujtottságunkban, mi-
kor magunk is gyógyításra szoru-
lunk, jól esik tudomásul vennünk, 
hogy multunk szellemi értékei a 
szenvedésben részes fegyvertár-
sainknak is lelki épülésére szolgál-
nak. Vajha itthon se feledkeznének 
meg ezekről! V. M. 

Vályi Nagy Géza versei. A nagy 
témák szeretete ma talán jobban 
hódít fiatal költőink között, mint 
valaha. Mindjárt itt van az irre-
denta: a szó-irredenta. A világpol-
gári hajlamúaknak pedig ott van 
az Ember: Párizstól Londonig, sőt 
a Kozmosz (helyesebben: az én-koz-
mosz). 

Csak kevés fiatal költő tud ön-
magánál, mondanivalójánál ma-
radni. Vályi Nagy Géza ilyennek 
látszik. 

Költeményes-kötete („Fáj ma 
élni") félszáznál több verset tartal-
maz. Ihlető forrásai: a mai ember-
es magyar-sors s a leggyökereseb-
ben: a magyar élet. 

A mai ember vergődését, életfájá-
sát kifejező költeményeibe mintha 
a fiatalember világfájdalma nyilat-

koznék meg a mai élet szörnyű való 
élményeitől megtermékenyülve. S 
mivel az ő reális, tárgyi ihletésű 
képzelete itt sokszor nélkülözi a 
közvetlen inspiráló anyagot, néha 
mesterkélt, bombasztikus, Petőfi 
„Felhők"-ciklusára emlékeztető. Ki-
fejező-készsége és forma-érzéke itt 
a legerőtlenebb. Ilyen sorokat talá-
lunk nála: „Agyamba' eszmeraj pi-
hen, Keblembe' őserő feszül" — „Szí-
vembe érzésár buzog és zengő dal-
özön". Képei néha nem tiszták, za-
várók: „ . . . a Szellem büszke szár-
nyalását, Letörték, földi börtönökbe 
zárták". Érdekes megfigyelni, hogy 
erősödik ihlete s hogy kimélyül 
szemléleti ereje témaköre szűkülé-
sével: mikor mint magyar ember 
éli az életet. A magyar múlt, a le-
tűnt szép magyar élet háttérré fes-
tésével a jelen sivársága is szemlé-
letesebb, egyénibb színt kap. Igen 
finom, hangulatos költemények te-
remnek ebből a forrásból. Férfi-
világ — e z t jelenti neki a letűnt 
magyar élet. Agg apjában is ennek 
a harcos világnak halódó képviselő-
jét látja: 

„Elmúlt pörös, dacos kedve, 
Felhagyott a meddő harccal, — 
S ha est bontja barna szárnyát, 
Elszunyókál boldog arccal. — " 

Igazi elemében azonban csak ak-
kor van. amikor a magyar élet ro-
molhatatlan. örök talaján, a magyar 
mezőn jár. Valami üde, de emellett 
nyugodt természetszemlélet árad ki 
ezekből a költeményekből: a csil-
lagbetűző magyar pásztor ősi test-
vérisége a röggel s állattal; meg-
értő szeretete a puszta titkai iránt. 
Sokszor szimbólummá mélyül el ez 
a naiv gyökerű tudatosság, élet-
képeiben pedig egy-egy plasztikus 
magyar alakot mintázott meg, vagy 
az örök magyar Tiborc-sorsot szem-
lélteti. Néha szonettekben kristályo-
sodik ki valami nagy nyugalmú 
témája s ezek között vannak legszebb 
költeményei (Elhagyott kút, Az 
ökör). 

A magyar föld: a magyar jövő 
húmusza is. Ma még nem tud sokat 
kiolvasni a magyar szemekből, de 
halott őrszemek vigyáznak a ma-
gyar rögök alatt, akik eljönnek egy-
szer majd a nagy számadásra; a 
vércsepp a kaszán is arra figyelmez-
teti, hogy ezer év óta magyar vér 
tapadt itt röghöz, kaszához egy-


	Napkelet_1926_04_361
	Napkelet_1926_04_362

